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ԴԱՎԻԹ ՊԻՊՈՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Է կո կենտ րո նի սննդի ռիս կե
րի գնա հատ ման կենտ րո նի ղե կա վար, 
սննդա գի տութ յան դոկ տոր (Ի տա լիա) 
 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ սննդա գի տութ յուն և ս նու ցում, 
սննդի անվ տան գութ յուն, ռիս կի գնա
հա տում, է կո թու նա բա նութ յուն 

ՄԵԼԻՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Է կո կենտ րո նի սննդի շղթա յի 
ռիս կե րի գնա հատ ման կենտ րո նի փոր
ձա գի տա կան խմբի ղե կա վար, տեխ նի
կա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 
 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր
տը՝ սննդի անվ տան գութ յուն, սննդա
գի տութ յուն, ռիս կի գնա հա տում, է կո
թու նա բա նութ յուն, պա րե նամ թեր քի 
տեխ նո լո գիա ներ 

Շ ր ջա կա մի ջա վայ րի 
աղ տոտ ման գնա
հա տու մը պա հան

ջում է քի միա կան վտանգ նե րի 
վաղ հայտ նա բեր ման ժա մա
նա կա կից տեխ նո լո գիա ներ և 
ճշգ րիտ վեր լու ծա կան մո տե
ցում ներ:  Վեր ջին ներս հատ
կա պես կար ևոր վում են այն 

ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ 

ՔՐՈՄԱՏԱԳՐԻՉԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ

քի միա կան նյու թե րի նույ նա
կա նաց ման և  քա նա կա վոր ման 
հա մար, ո րոնք կա րող են 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ
յուն ու նե նալ բու սա կան և 
 կեն դա նա կան աշ խար հի, ինչ
պես նաև հան րա յին ա ռող
ջութ յան վրա:  Ներ կա յում, 
բա ցի ա վան դա կան աղ տո

տիչ նե րից, կար ևոր վում են 
նաև նոր ի հայտ ե կող աղ տո
տիչ նե րը: Բ նա պահ պա նա կան 
հիմ նախն դիր նե րի նկատ մամբ 
հա սա րա կութ յան հե տաքրք
րութ յան ա ճի արդ յուն քում, 
ա մեն տա րի ա վե լի մեծ թվով 
հե տա զո տութ յուն ներ են ի րա
կա նաց վում և հ րա պա րակ
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վում:  Պետք է նշել, որ շրջա
կա մի ջա վայ րի աղ տո տիչ նե րի 
բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն
ներ ի րա կա նաց վում են քրո
մա տագ րի չի կի րառ մամբ: 

Ք րո մա տագ րութ յու նը տար
բեր բա ղադ րութ յուն ու նե ցող 
հե ղուկ և  գա զա յին (գա զան
ման) նյու թե րի խառ նուրդ
նե րի բա ժան ման արդ յու նա

վետ ե ղա նակ նե րից մեկն է: 
 Հե տա զո տութ յան այս ե ղա նա
կը, ո րը հայտ նա բե րել է 1900
1903 թթ. ռուսի տա լա ցի բու
սա բան  Մի խա յիլ  Սեմ յո նո վիչ 
Ց վե տը, ստա ցել է քրո մա տա
գրութ յուն («գույ նի գրան ցում») 
ան վա նու մը:  Հե տա գա յում Ց վե
տի հայտ նա գոր ծութ յու նը հիմք 
է ծա ռա յել քրո մա տագ րութ յան 

մի շարք նոր ուղ ղութ յուն նե րի 
ստեղծ ման հա մար։ Ար դեն 20
րդ  դա րի 60ա կան նե րից սկսած 
բարձր արդ յու նա վե տության 
հե ղու կա յին քրո մա տա գրութ
յու նը լայն կի րա ռութ յուն 
ստա ցավ փոր ձա րա րա կան և 
 վեր լու ծա կան քի միա յի, սննդի, 
դե ղա գոր ծա կան և  քի միա կան 
արդ յու նա բե րութ յան բնա գա
վառ նե րում: Շր ջա կա մի ջա
վայ րի հե տա զո տութ յուն նե րում 
լայ նո րեն կի րառ վում է նաև 
գա զա յին քրո մա տագ րութ յու
նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, մի շարք 
նյու թե րի (մաս նա վո րա պես 
պո լիա րո մա տիկ ած խաջ րա
ծին նե րի) փոր ձաքն նութ յան 
հա մար ա վե լի նա խընտ րե լի է 
բարձր արդ յու նա վե տութ յան 
հե ղու կա յին քրո մա տագ րի չի 
(ԲԱՀՔ) կի րա ռու մը: ԲԱՀՔն  
ու նի կար ևոր նշա նա կութ յուն 
շրջա կա մի ջա վայ րի անվ տան
գութ յան բնա գա վա ռում լա
բո րա տոր փոր ձաքն նութ յան 
հա մար: Այն հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս նույ նա կա նաց նե լու 
այն պի սի քի միա կան նյու թեր, 
ո րոնք գա զա յին քրո մա տա
գրութ յան ե ղա նա կով հնա
րա վոր չէ ո րո շել:  Բա ցի այդ, 
ա տո մա յին կլա նու մա յին (աբ
սորբ ցիոն) սպեկտ րա չա փութ
յան և ս պեկտ րա չա փա կան այլ 
մե թոդ նե րի հետ հա մադր մամբ՝ 
ԲԱՀՔը հնա րա վո րութ յուն է 
ըն ձե ռում շրջա կա մի ջա վայ րի 
նմուշ նե րում տար րե րի հայտ
նա բեր ման ժա մա նակ տար բե
րա կե լու օր գա նա կան և  ա նօր
գա նա կան ձևե րը: Ընդ հա նուր 
առ մամբ, բարձր արդ յու նա վե
տութ յան հե ղու կա յին քրո մա
տագ րութ յու նը ո րա կա կան և 
 քա նա կա կան հե տա զո տութ յան 
բարձր ճշգրտութ յուն ու նե ցող 
մե թոդ է, ո րի միակ սահ մա
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նա փա կու մը չլուծ վող միա ցութ
յուն նե րի հե տա զոտ ման ան
հնա րի նութ յունն է: 

Նկ. 1 Հեղուկային քրոմատագրիչի 
արտաքին տեսքը

ԲԱՀՔն առանձ նա հա տուկ 
նշա նա կու թյուն ու նի մե տաղ
նե րի, ինչ պես նաև թու նա վոր 
տար րե րի ռիս կի գնա հատ ման 
ժա մա նակ: Մաս նա վո րա պես, 
սննդամ թեր քի սպառ ման ար
դյուն քում հնա րա վոր առող ջու
թյան ռիս կի գնա հա տումն իրա
կա նաց վում է՝ հաշ վի առ նե լով 
սննդամ թեր քի մեջ այս կամ այն 
տար րի պա րու նա կու թյու նը: 
Հայտ նի է, որ տար րի տար բեր 
տե սակ ներ կա րող են էա կա նո
րեն տար բեր թու նա վոր ազ դե
ցու թյուն ներ ու նե նալ (oրի նակ՝ 
անօր գա նա կան ար սե նի թու
նա վոր ազ դե ցու թյու նը տար
բեր վում է օր գա նա կան ար սե
նի հա րու ցած ազ դե ցու թյու նից): 
Հե տև ա պես առող ջա կան ռիս կի 
գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի ար

դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա
մար շատ կա րև որ է սպառ վող 
մթեր քի նմուշ նե րում տար րի 
առան ձին տե սակ նե րի (օրի նակ՝ 
օր գա նա կան և անօր գա նա կան) 
պա րու նա կու թյան որո շու մը: Այս 
պա րա գա յում ԲԱՀՔը մեծ նե
րուժ ու նի և կա րող է նպաս տել 
ռիս կի գնա հատ ման գոր ծըն թա
ցի բա րե լավ մա նը:

ԲԱՀՔ կի րա ռու թյու նը 
ëննդա գի տու թյան և ëննդի 
անվ տան գու թյան ոլոր տում

ԲԱՀՔը ծախ սար դյու նա վետ 
տեխ նի կա է, որը լայ նո րեն օգ
տա գործ վում է սննդամ թեր քի 
փոր ձաքն նու թյան մեջ, հատ կա
պես սննդամ թեր քի անվ տան
գու թյան, ինչ պես նաև որա կի 
վե րահս կո ղու թյան հա մար ան
հրա ժեշտ ցու ցա նիշ նե րի որոշ
ման հա մար: Օրի նակ` ԲԱՀՔ 
կի րառ մամբ իրա կա նաց վում 
են մթեր քի մակնշ ման են թա կա 
սննդա նյու թե րի, ինչ պես նաև 
որոշ աղ տո տիչ նե րի և թու նա
քի մի կատ նե րի փոր ձար կում ներ: 
Տար բեր դե տեկ տոր նե րի կի
րառ մամբ հնա րա վոր է որո շել 
սննդամ թեր քում առ կա բնա կան 
բա ղադ րիչ նե րը, ած խաջ րե րը, 
ճար պե րը, տրիգ լի ցե րիդ ներն ու 
խո լես տե րո լը, ճար պաթ թու ներն 
ու օր գա նա կան թթու նե րը, սպի
տա կուց ներն ու պեպ տիդ նե րը, 
ամի նաթ թու նե րը, վի տա մին նե
րը, սննդա յին հա վե լում նե րը, 
թթվեց նող նյու թե րը, քաղց րա
ցու ցիչ նե րը, բու րա վե տիչ նե րը, 
ներ կա նյու թե րը, աղ տո տիչ նե
րը, մի կո տոք սին նե րը, պես տի
ցիդ նե րի և անաս նա բու ժա կան 
դե ղա մի ջոց նե րի մնա ցորդ նե րը, 
պո լի ա րո մա տիկ հիդ րո կար
բոն նե րը, նիտ րո զո ա մին նե րը 
և այլն:

Սննդամ թեր քը բնա կան բա

ղադ րիչ նե րի, ինչ պես նաև այլ 
բարդ նյու թե րի խառ նուրդ է, 
որոնք սո վո րա բար ծա գում են 
տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թաց
նե րի, ագ րո քի մի ա կան մշա
կում նե րի և փա թե թա վոր ման 
նյու թե րի կի րա ռու թյան ար
դյուն քում: Այս մի ա ցու թյուն
նե րից մի քա նի սը (օրի նակ՝ 
անաս նա բու ժա կան դե ղա
մի ջոց ներ, թու նա քի մի կատ
ներ, մի կո տոք սին ներ և այլն) 
խնդրա հա րույց են, քա նի որ 
ան գամ փոքր քա նա կու թյամբ 
առ կա յու թյան դեպ քում մար
դու առող ջու թյան հա մար կա
րող են վտան գա վոր լի նել: 
Որոշ վող նյու թե րի քա նակ նե րը 
հա ճախ շատ փոքր են, հե տևա
պես պա հանջ վում են զգա յուն 
և ճշգրիտ վեր լու ծա կան մո տե
ցում ներ: Բա ցի այդ, ժա մա նա
կա կից աշ խար հում անվ տանգ 
և առող ջա րար սննդամ թեր քի 
պա հան ջա կից զատ, կա րև որ
վում են նաև սննդամ թեր քի 
որա կա կան հատ կու թյուն նե րը: 
Ներ կա յում կա րև որ նշա նա
կու թյուն ու նեն նաև սննդա
մթեր քի ծագ ման և իս կու թյան 
հա վաստ ման հիմ նախն դիր
նե րը: Ժա մա նա կի հրա մա յա
կանն է՝ սպա ռող նե րին պաշտ
պա նել կեղծ ապ րանք նե րի 
ձեռք բե րու մից: Այս նպա տա
կով սննդամ թեր քի որա կի և 
ան վ ան գու թյան ապա հով ման 
հա մար անհ րա ժեշտ է մշտա
պես կա տա րե լա գոր ծել ինչ պես 
ստան դար տաց ման, այն պես էլ 
փոր ձաքն նու թյան մե թոդ նե րի 
ար դյու նա վե տու թյու նը:

Ներ կա յում բարձր ար դյու
նա վե տու թյան հե ղու կա յին 
քրո մա տագ րու թյու նը սննդի 
անվ տան գու թյան խնդիր նե րի 
լուծ ման և կեղ ծիք նե րի կան
խար գել ման նպա տա կով կի
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րառ վող կա րև որ մե թոդ նե րից 
մեկն է:

Ու ëա նող ն» րի ն»րգ րա վու մը 
ԲԱՀՔ կի րառ մամբ լա բո րա-

տոր աշ խա տանք ն» րում

2018 թվա կա նից ՀՀ ԳԱԱ 
գի տակր թա կան մի ջազ գա յին 
կենտ րո նը (ԳԿՄԿ) և ՀՀ ԳԱԱ 
էկո լո գա նո ոս ֆե րա յին հե տա
զո տու թյուն նե րի կենտ րոնն 
իրա կա նաց նում են «Շրջա կա 
մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյուն 
(բնա պահ պա նու թյուն) կրթա կան 
ծրագ րե րի ար դի ա կա նա ցում 
Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի հա
մար» Էրազ մուս+ կա րո ղու թյուն
նե րի զար գաց ման MENVIPRO 
ծրա գի րը: Ծրագ րի շրջա նա կում 
ԳԿՄԿ բնա պահ պա նու թյան և 
բնօգ տա գործ ման ամ բի ո նում, 
որը տե ղա կայ ված է ՀՀ ԳԱԱ 
էկո լո գա նո ոս ֆե րա յին հե տա
զո տու թյուն նե րի կենտ րո նում, 
ստեղծ վել է միջ հա մալ սա րա
նա կան գի տակր թա կան ERLEP 
լա բո րա տո րի ան: Լա բո րա տոր 
են թա կա ռուց վածք նե րի զար
գաց ման նպա տա կով 2020 թ.  
ձեռք է բեր վել ԲԱՀՔ սար քը 
(Waters e2695, Milford, USA), 
որի առ կա յու թյու նը հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս ընդ լայ նե
լու գի տա հե տա զո տա կան նա
խագ ծե րի և աշ խա տանք նե րի 
շրջա նա կը: Բա ցի այդ, կա րև որ 
հան գա մանք է լա բո րա տոր աշ
խա տանք նե րին ու սա նող նե րի 
մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու
թյու նը: 

Լա բո րա տոր աշ խա տանք
նե րին ու սա նող նե րի մաս նակ
ցու թյու նը նպաս տում է նրանց 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 
ձև ա վոր մանն ու զար գաց մա
նը: Պետք է նշել, որ ու սուց ման 
ավան դա կան մո տե ցում նե րը 
նե րա ռում են փոր ձա րա րա

կան ու ղե ցույց ներ (մե թո դա
կան ցու ցում ներ), որոնց մի ջո
ցով ու սա նող նե րը ծա նո թա նում 
են հե տա զո տու թյան քայ լե րին՝ 
նա խա պես իմա նա լով ակն կալ
վող ար դյուն քը: Դա սա վանդ
ման այս ավան դա կան մե թո դը 
հա ճախ լի ո վին չի նե րա ռում 
ու սա նող նե րին կամ չի ցու ցադ
րում իրա կան գի տա կան հե տա
զո տու թյուն: Ուս ման ըն թաց քում 
կա րև որ է ստեղ ծել մի ջա վայր, 
որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ու սա նող նե րին ավե լի լավ հաս
կա նա լու հե տա զո տա կան ծրա
գի րը, մե թոդ նե րը և տվյալ նե րի 
վեր լու ծու թյու նը: Կա րև որ նշա
նա կու թյուն ու նի անհ րա ժեշտ 
սար քե րով հա գե ցած լա բո րա
տո րի ա նե րին հա սա նե լի ու թյու նը: 

Լա բո րա տո րի ա յում յու

րաց ված տեխ նի կան պետք 
է վե րած վի քննա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյան, ինչ պես նաև 
հե տա զո տու թյան շրջա նակ
նե րում բարդ խնդիր նե րի լու
ծում ներ ներ կա յաց նե լու հմտու
թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը: Այս 
տե սան կյու նից ERLEP լա բո
րա տո րի ան հե տա զո տա կան 
և կրթա կան գոր ծըն թա ցը մի
ջազ գա յին առա ջա վոր փոր
ձին հա մա պա տաս խա նեց նե լու 
բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում: ԳԿՄԿ ու սա նող նե
րը պրակ տիկ դա սըն թա ցի մի 
մասն անց են կաց նում լա բո րա
տո րի ա յում: Բա ցի այդ, լա բո
րա տո րի ան ծա ռա յում է որ պես 
բա զա այլ ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րի ու սա նող նե րի 
պրակ տի կա յի հա մար: 

Նկ. 2 ERLEP լաբորատորիայում
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